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70 proc. Polaków uważa, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia
psychicznego i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne - wynika z
sondażu CBOS.
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Takie są skutki platformianej trutki...

Przeciwnych
takiemu
poglądowi jest
21 proc.
ankietowanych; 9 proc. nie
ma zdania. CBOS podkreśla,
że przekonanie o szkodliwych
dla zdrowia psychicznego
warunkach życia wyrażane
jest rzadziej niż w 2005 r.
(spadek o 15 punktów) i w
2008 r. (spadek o 2 punkty).
Wzrasta zaś liczba osób,
które nie zgadzają się z taką
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"Warsztaty antydyskryminacyjne" dla młodzieży

opinią (w 2005 r. było to 10 proc.).
Za najbardziej zagrażające zdrowiu psychicznemu ankietowani uznali: bezrobocie (65
proc. wskazań), nadużywanie alkoholu i narkotyków (48 proc.) i kryzys rodziny (46
proc.). Na dalszych miejscach znalazły się: bieda (30 proc.); zła jakość stosunków
międzyludzkich (22 proc.); niepewność jutra (19 proc.); zbyt szybkie tempo życia (16
proc.). Za mniej istotne uznawano: złe warunki mieszkaniowe, konkurencję, utrudniony
dostęp do usług medycznych, zagrożenie przestępczością, korupcję, nadmierną swobodę
obyczajową, hałas i zanieczyszczenie środowiska.
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Z sondażu wynika, że 86 proc. respondentów przynajmniej od czasu do czasu ogrania
zdenerwowanie i rozdrażnienie. 71 proc. odczuwa znużenie i zniechęcenie. 68 proc. ma
poczucie bezradności. 58 proc. przyznaje, że od czasu do czasu ogarnia ich wściekłość.
54 proc. twierdzi, że bywa w depresji. 6 proc. ma myśli samobójcze.

Lider "Solidarności": Niech PiS zejdzie na ziemię

Zdaniem CBOS, mimo że Polacy powszechnie doznają negatywnych emocji, to zarazem 84
proc. wyraża satysfakcję z własnego zdrowia psychicznego. 30 proc. jest w tym
względzie "bardzo zadowolonych". Stan swego zdrowia psychicznego jako "taki sobie"
określa 14 proc. 1 proc. jest nim zaniepokojonych.
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Systematycznie poprawia się informowanie społeczeństwa o problemach zdrowia
psychicznego. W ostatnich czterech latach o 12 punktów wzrósł odsetek deklarujących,
że mają wystarczające informacje. Zarazem wzrasta odsetek respondentów, którzy mieli
osobisty kontakt z ludźmi chorymi psychicznie. Jednocześnie maleje odsetek tych, którzy
z problemami takich osób zetknęli się wyłącznie za pośrednictwem mediów lub literatury
bądź nie mieli żadnej styczności - pisze CBOS.
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Sondaż przeprowadzono - w związku z przypadającym 10. października Światowym Dniem
Zdrowia.
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